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تمت عملٌة تحضٌر هذا التمرٌر ،من لبل مجموعات عمل لجنة األسواق المالية الناشئة ،لمنظمة
) (IOSCOالدولية ،حول التنفٌذ وتبادل المعلومات ،وتمت المصادلة علٌه من لبل لجنة األسواق
المالٌة الناشبة ،لمنظمة ) (IOSCOالدولٌة خالل اجتماعاتها المنعمدة فً الرابع من نٌسان لعام
.5002
وٌهدف التمرٌر بصورة أساسٌة ،إلى تمدٌم دراسة تحلٌلٌة ممارنة ،حول أطر العمل التنظٌمٌة
الموجودة ،لعملٌات االستحواذ لمجموعة كبٌرة من األسهم ،واالستحواذ فً الشركات المساهمة
العامة فً الهٌبات المالٌة ألعضاء لجنة األسواق المالٌة الناشبة ،لمنظمة ) (IOSCOالدولٌة .

 ،التً تمت اإلشارة سابما ً أعاله،
و بوجه خاص تحدٌد الصفات المشتركة.
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وبالرغم من تشابه األطر التنظٌمٌة محط البحث عموماً ،تظهر اختالفات هامةٌ ،مكن تحدٌدها
بصورة أساسٌة.
 ،الذٌن
لاموا بإجراء الدراسة ،حول استبٌان مجموعات العمل الرابعة ،للجنة األسواق المالٌة الناشبة.
تمت عملٌة تجمٌع المعلومات من ) (34أربعة و ثالثٌن عضوا ً من أعضاء لجنة األسواق المالٌة
الناشبة ،بما ٌمكن من المٌام بعملٌة تطوٌر لماعدة بٌانات ومعلومات مفصلة ومحددة ،تساعد فً المٌام
بعملٌة تمدٌم التحلٌالت المطلوبة المبٌنة فً الجزء األول من هذا التمرٌر ،وسٌمدم الجزء الثانً من
التمرٌر للمارئ المهتم ،معلومات مفصلة ،حول أطر العمل التنظٌمٌة الفاعلة لالستحواذ ،فً كافة
الهٌبات المالٌة المتعددة محط الدراسة.

طجالػاضبحث:ػ ػ
لمد تمت عملٌة المٌام بهذه الدراسة التحلٌلٌة ،اعتمادا ً على البحث الجاري على هٌبات مالٌة متعددة،
وهً:
هٌبات ألبانٌا ،واألرجنتٌن ،وبربادوس ،وبولٌفٌا ،والبرازٌل ،وبلغارٌا ،والصٌن ،وكرواتٌا،
وجمهورٌة التشٌن ،ومصر وهنغارٌا ،والهند ،واألردن ،وجمهورٌة كورٌا ،ولٌثوانٌا ،وماسٌدونٌا،
عمان ،وباكستان ،والفلبٌن ،وبولندا ،ورومانٌا،
ومالٌزٌا ،ومالطا ،ومورٌتانٌا ،ونٌجٌرٌا ،و ُ
وسلوفٌنٌا ،وافرٌمٌا الجنوبٌة ،وسٌرٌالنكا ،والصٌن تاٌبً ،وتاٌلند ،وتركٌا ،واألوروغوي،
وفنزوٌال ،وفٌتنام.
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اضجكاتػاضطدؤوضظػرنػرطضغاتػاالدتحواذ:
تعتبر الجهات المسؤولة عن أنظمة االستحواذ للشركات المساهمة المدرجة ،فً أغلب الهٌبات
المالٌة المتعددة ،أجهزة ناظمة للعملٌات الرلابٌة على األسواق المالٌة بصورة مستملة ،رغم ذلن،
ٌالحظ اعتماد ست هٌبات مالٌة ،لنماذج رلابٌة موحدة للمطاع المالً فً كل من (بولٌفٌا ،وبلغارٌا،
وهنغارٌا ،وكورٌا الجنوبٌة ،ومورٌتانٌا ،واألوروغوي ،وال تمتلن أي من الهٌبات المالٌة محط
البحث ،جهات مالٌة مسؤولة مستملة ،تتعامل بصورة خاصة مع أعمال االستحواذ.

أذصالػأظظطظػاالدتحواذ:
تعتبر أكثر الطرق شٌوعا ً لتنظٌم عملٌات االستحواذ ،للشركات المساهمة العامة المدرجة فً
األسواق المالٌة ،هو من خالل اعتماد التشرٌعات المانونٌة ،وتطبٌك األنظمة النافذة فً الجهات
الحكومٌة ،أو منظمً األوراق المالٌة الحكومٌة ( ،والمشار إلٌها بهبٌة األوراق المالٌة) ،لامت ست
هٌبات مالٌة بتطبٌك نماذج تنظٌمٌة موسعة ،تشتمل على إجراءات تنظٌمٌة مستملة ،تتم عملٌة
اعتمادها من لبل األسواق المالٌة ،ولرارات الشركات المساهمة النافذة والمعتمدة من لبل المساهمٌن
ضمن أطر عمل لانون الشركات( ،نذكر كمثال :هٌبات األوراق المالٌة فً كل من ألبانٌا،
وبربادوس ،واألردن ،ومالطا ،وكورٌا الجنوبٌة ،والفلبٌن).
لوحظ عدم وجود أنظمة خاصة بأعمال االستحواذ فً هٌبتٌن مالٌتٌن هما (:بولٌفٌا ،واألوروغوي).
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اضتزاطاتػاإلسصاحػضضطدتثطرغن:
التزامات المستثمرين في اإلفصاح عن عمليات االستحواذ ،لمجموعة كبيرة من األسهم:
ٌطلب من المستثمرٌن الحاصلٌن على مجموعة كبٌرة من األسهم ،فً الشركات المساهمة العامة
المدرجة فً األسواق المالٌة ،أن ٌموموا بعملٌة اإلفصاح عن هذه التعامالت التجارٌة ،وذلن فً
ّ
محط الدراسة و البحث.
أغلب الهٌبات المالٌة

المتطلبات ذات العالقة بعدد األسهم ،واألًصوات في االجتماعات العامة للمساهمين:
ّ
محط البحث ،تتم عملٌة ربط متطلبات اإلفصاح ،بعدد األسهم المبٌنة فً
فً أغلب الهٌبات المالٌة
االجتماعات العامة للمساهمٌن ،ففً الصٌن مثالًٌ :عطً السهم فً الشركة المساهمة ،صوتا ً واحدا ً،
وفً األردن ،تعطً األسهم المتداولة فً األسواق المالٌة ،صوتا ً واحدا ً أٌضا ً ،وفً مصر ،واألردن،
عمان ،وسلوفٌنٌا ،وسٌرٌالنكا ،وفٌتنام ،تكون متطلبات اإلفصاح مرتبطة بعدد األسهم
ومالطا ،و ُ
فمط ،وال تتعلك بعدد األصوات ،وفً بربادوس ،والبرازٌل ،ونٌجٌرٌا ،وباكستان ،والفلبٌن ،والصٌن
تاٌبً ،وتركٌا ،غالبا ً ما ٌتوجب اإلفصاح عن عدد األًصوات ،وعدد األسهم المدرجة.
جدٌر باالهتمام ما ٌحصل فً الفلبٌن ،حٌث ٌتوجب اإلفصاح عن عدد األسهم فً عملٌات استدراج
العروض ،بٌنما تعتبر األصوات المرافمة لعدد األسهم كمعلوماتٌ ،توجب أن ٌفصح عنها فً
عملٌات االندماج من لبل الشركة ال ُمدمجة.
لامت كورٌا الجنوبٌة بوضع نسبة ( % )2خمس بالمبة ،فٌما ٌتعلك ببداٌات مراحل اإلفصاح،
المتعلمة بعدد األًصوات ،ونسبة ( % )00عشر بالمبة فٌما ٌتعلك ببداٌات اإلفصاح عن عدد األسهم،
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وفً فنزوٌال ،تشٌر التشرٌعات والنصوص المانونٌة بشكل غامض للمعلومات المتعلمة باألسهم،
وحموق التصوٌت ،و أٌة أنواع من العمود األخرى التً لد تنتج ماٌلً:
 -1استحواذ ملكٌة أسهم كبٌرة ،للشركات المساهمة ،عبر األموال ،أو تبادل شراء األسهم ،وما
ٌتعلك بذلن من حموق تصوٌت ( ،بحدود ( % )00العشرة بالمبة من رأسمال أسهم
الشركات المساهمة المتداولة).
 -2الوصول إلى الملكٌة الغالبة فً الشركات المساهمة.
( بحدود تتجاوز ) % (50الخمسٌن بالمبة ،أو أٌة نسبة ألل).

تحدغدػأدطارػاضذراءػسيػرطضغاتػادتدراجػاضطروض :ػ
ٌجب على أسعار طرح أسهم االكتتابات المابمة ،فً عملٌات استدراج العروض أن تكون عادلة
ومنصفة لكافة المساهمٌن وفما ً لتصنٌفاتهم ،كما حددته األطر التنظٌمٌة فً األسواق المالٌة محط
البحث ،ولد لمنا بعملٌة توضٌح للطرق الثالث المتبعة فً عملٌة تحدٌد أسعار الشراء ،فً عملٌات
استدراج العروض وهً كالتالً:
أ)ٌ -جب على أسعار أسهم االكتتابات ،أن تتساوى مع وسطً أسعار األسهم الهدف ،خالل فترة
محددة( ،فعلى سبٌل المثال :تحدد أسعار أسهم األسواق المالٌة فً باربادوس ،فً لحظة البدء
بعملٌات استدراج العروض) ،أما فً فٌتنام ،فٌكون سعر اإلغالق ،فً الٌوم السابك على البدء
بعملٌات استدراج العروض ،وفً األرجنتٌن ،تحدد وسطً أسعار األسهم المطروحة خالل نصف
السنة السابمة ،أما فً فنزوٌال ،فٌؤخذ وسطً أسعار األسهم خالل فترة الست أشهر ،السابمة على
أوامر الشراء.
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ب)ٌ -جب على أسعار أوامر الشراء ،أن تتساوى بالحد األدنى ،مع أعلى األسعار المدفوعة
لمجموعة محددة من األسهم ،من لبل الشخص الذي ٌبدأ بعملٌات استدراج العروض ،خالل فترة
زمنٌة محددة ،لبل البدء الرسمً واإلعالن عن هذه العملٌات( ،ففً جنوب افرٌمٌا مثالً :لبل ثالثة
أشهر ،أما تاٌلند لفترة تسعٌن ٌوماً ،وفً تركٌا لثالثة أشهر ،أما فً ماسٌدونٌا ومالٌزٌا لمدة ستة
أشهر ،وفً كرواتٌا ،و لٌثوانٌا ،وسٌرٌالنكا فلفترة اثنً عشر شهراً).
ت)ٌ -عتمد نظام الكترونً مختلطٌ ،موم بانتماء أعلى أسعار األسهم المدفوعة ،وفما ً للطرٌمتٌن
المحددتٌن سابما ً أعاله( ،كما هً الحال فً مصر ،وبلغارٌا ،والتشٌن ،وهنغارٌا ،ورومانٌا،
والصٌن ،وبولندا) ،لم تتم عملٌة تحدٌد لٌود سعرٌة ألوامر الشراء فً كل من كورٌا ،ومورٌتانٌا،
عمان ،والصٌن تاٌبً ،واألوروغوي.
ونٌجٌرٌا ،و ُ

اضطتطضبات ػاضطتطضقظ ػباألدطار ػاضطدسورظ ػطن ػشبل ػاضطدتثطرغن ،ػبطد ػادتصطالػ
أظظطظ ػاالدتحواذ ،ػواضحاالت ػاضتي ػتظطوي ػرضى ػططاطضظ ػزغر ػرادضظ ػضضطداعطغنػ
األشضغظ.
ّ
محط البحث ،أٌة متطلبات لألسعار المدفوعة لألسهم من
عموماً ،ال تفرض الطرق التنظٌمٌة المتبعة
لبل المستثمرٌن ،بعد لٌامهم باستكمال لوانٌن االستحواذ ،وٌجدر رغم ذلن مالحظة ماٌلً:
أ)ٌ -شترط إطار العمل التنظٌمً فً األرجنتٌن ،أن تكون األسعار المدفوعة لألسهم ،بعد المٌام
بعملٌة استكمال أنظمة االستحواذ ،عادلة ومنصفة.
ب) -أما فً البرازٌل ،فتوجد متطلبات معٌنة متعلمة باألسعار المدفوعة لألسهم ،من لبل
المستثمرٌن ،بعد المٌام باستكمال أنظمة االستحواذ.
ت) -وفً بلغارٌاٌ ،خول كل شخص ٌحصل بصورة مباشرة ،أو من خالل أشخاص ذوي عاللة ،أو
بصورة غٌر مباشرة ،على نسبة تتجاوز التسعٌن بالمبة ( %)00من األصوات فً االجتماعات
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العامة للشركات المساهمة العامة ،للتسجٌل فً عملٌات استدراج العروض ،لشراء األسهم من لبل
المساهمٌن اآلخرٌن.
إضافة لما تمدم ،فإن أي شخص ٌحصل على أكثر من تسعٌن بالمبة ( % )00من األصوات فً
االجتماعات العامة للشركات المساهمة العامةٌ ،عد ملزما ً للمٌام بعملٌة شراء أسهم ما تبمى من
المساهمٌن بناء على طلبهم ،حتى ٌتم اإلعالن عن عملٌة استدراج عروض جدٌدة ،ولمدة أربعة
عشر (ٌ )01وماً ،بعد إغالق تارٌخ العرض ،و ٌكون السعر المدفوع فً كلتً الحالتٌن منظما ً وفما ً
لمبادئ عامة ،تستوجب عدم وجود أٌة معاملة غٌر عادلة للمساهمٌن األللٌة.
ث)ٌ -وفر اإلطار التنظٌمً فً جمهورٌة التشٌن ،فترة طوٌلة نسبٌا ً للمساهمٌن ،لتمكٌنهم من
ممارسة حمولهم فً لبول طلبات أوامر الشراء ،بموجب لوانٌن االستحواذ ،خالل الحاالت التً
تكون فٌها عملٌات استدراج ممٌدةٌ ،جب على الشخص المصدر لألسهم ،أو األشخاص الذٌن ٌعملون
فً األسواق المالٌة ،أال ٌحصلوا على خٌارات بٌع أو شراء أسهم مصدرة للشركات المساهمة
المستهدفة ،أو ٌموموا بتحوٌلها لها ،أو أن ٌموموا بعمد اتفالات حول عمود البٌع أو الشراء المستمبلٌة،
على حساب المساهمٌن فً األسواق المالٌة.
وٌبمى الهدف الربٌسً من هذه الموانٌن ،هو ضمان معاملة عادلة لكافة المساهمٌن ،وبصورة خاصة
المساهمون األللٌة الذٌن ٌمتلكون ألسهم متماثلة لابلة للتحوٌل فً األسواق المالٌة ،وفً حال رغب
المساهمون ببٌع األسهم ،بعد انتهاء الفترة المحددة ألوامر شراء األسهم وفما ً لموانٌن االستحواذ،
فٌمكن لهم أن ٌموموا بذلن وفما ً ألسعار األسواق المالٌة.
ج) -تمتلن هٌبة األوراق المالٌة المصرٌة ،الصالحٌات الالزمة لتعلٌك لرارات الجمعٌة العامة
للشركات المساهمة ،فً حال انحازت فً لراراتها لصالح مجموعة معٌنة من المساهمٌن.
ح) -وفً الهند ،فً حال رغب المستثمر الذي أتم عملٌة االكتتاب األولى ،فً الحصول على مزٌد
من األسهم ،فال ٌمكن له الحصول على هذه األسهم بسعر أعلى ،من أسعار الطرح المحددة خالل
الست أشهر المادمة.
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خ) -وفً لٌثوانٌا ،فً حال لام الشخص الذي أتم عملٌة استدراج العروض ،من الحصول على
مجموعة محددة من األسهم بصورة الحمة ،بسعر أعلى من سعر طرح األسهم خالل األشهر االثنً
عشر التالٌة ،فإنه فً هذه الحالةٌ ،توجب علٌه أن ٌموم بعملٌة دفع لفرق السعر للشخص الذي لبل
عملٌة استدراج العروض.
د) -وفً سٌرٌالنكاٌ ،جب أال ٌمل السعر المدفوع للمساهم ،فً حال حصول عملٌة طرح إلزامٌة،
عن أعلى سعر مدفوع من المستثمر ،أو من ٌمثله عن مجموعة محددة من األسهم من ذات النوعٌة،
خالل األشهر االثنً عشر السابمة.
ذ) -وفً الصٌن تاٌبً ،ال ٌختلف السعر المدفوع مباشرة بعد المٌام بعملٌة االستحواذ ،عن السعر
المعروض خالل أوامر الشراء فً عملٌات االستحواذ.
ر) -وفً تاٌلندٌ ،جب أال ٌزٌد السعر المدفوع خالل فترة الست أشهر التالٌة على عملٌة استدراج
العروض ،عن السعر المحدد والمشار إلٌه فً وثابك عملٌات الطرح.
ز) -وفً فنزوٌالٌ ،جب على الشخص الذي ٌموم بأوامر الشراء ،أن ٌض ّمن فً تمرٌره الممدم إلى
هٌبة األوراق المالٌة ،بٌانا ً ٌوضح فٌه لألشخاص الذٌن لاموا بعملٌة بٌع أسهم ،تعادل اثنتٌن بالمبة
( %)5من رأسمال الشركة المساهمة ،خالل فترة الست أشهر السابمة لتارٌخ البدء بالطرح ،أنه
سٌموم بعملٌة عرض لدفع الفرولات بٌن أسعار بٌع األسهم من لبل المساهمٌن ،واألسعار
المعروضة بموجب الطرح هذا.

اضجاظبػاضطقالظيػوراءػتقدغمػأظظطظػاالدتحواذ :ػ
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لمد م ّكن هذا البحث من المٌام بتحدٌد األسباب الكامنة ،وراء تمدٌم أنظمة االستحواذ ،وبصورة
خاصة ماٌلً:
تمت عملٌة وضع نظام االستحواذ ،لضمان المعاملة العادلة و المتساوٌة لكافة
المساهمٌن ،إضافة إلى إٌجاد نظام الكترونً فاعل وشفاف ،لكافة عملٌات االستحواذ الهامة ،وما
ٌتبع ذلن من حموق فً التصوٌت ،اعتمادا ً على حجم األسهم ،إضافة إلى إظهار عملٌات االستحواذ
فً الشركات المساهمة المدرجة.
تهدف عملٌة اإلفصاح عن أٌة عملٌة تجارٌة ،لزٌادة حجم المساهمة فً رأسمال
الشركة ،بما ٌتجاوز نسبة ( % )00العشرة بالمبة من لٌمة األسهم االسمٌة ،إلى إعالم صغار
المساهمٌن حول الوضع الفعلً المادي للشركة ،والذي ٌؤثر على أسعار األسهم ،وطرٌمة اإلدارة فً
الشركة ،وستساعد هذه المعلومات ،صغار المساهمٌن ،فً اتخاذ المرارات المناسبة حول كٌفٌة
التصرف بحجم مساهمتهم.
ٌتحدد الجانب العمالنً وراء تمدٌم أنظمة االستحواذ ،فً المٌام بتوفٌر المعاملة
العادلة والمتساوٌة لكافة المستثمرٌن ،وفً تعزٌز شفافٌة األسواق المالٌة ،عبر المٌام بعملٌة
اإلفصاح عن كافة المعلومات المالبمة ،الناتجة عن عملٌات االستحواذ الهامة ،أو عملٌات االستحواذ
فً أسهم الشركات المساهمة المدرجة.
ٌهدف نظام االستحواذ إلى ضمان األداء العادل والشفاف لعمل أسواق رأس
المال ،وذلن من خالل تمدٌم المعلومات فً الولت المناسب ،لكافة المستثمرٌن ،والمساهمٌن
واألطراف اآلخرٌن ذوي العاللة.
وٌتحدد المبدأ األساسً ،فً أهمٌة ووجوب اإلفصاح عن المعلومات المادٌة ،التً تؤثر على
المرارات االستثمارٌة للمستثمرٌن ،و أسعار األدوات المالٌة المدرجة فً أسواق رأس المال ،وتعتبر
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التغٌٌرات فً هٌكلٌة رأس المال ،واإلجراءات الرلابٌة فً الشركات المساهمة العامة ،واحدة من
األحداث الفعلٌة و المادٌة الهامة التً تتطلب المٌام باإلفصاحات العامة الضرورٌة.
وٌعد الغرض األساسً من نظام االستحواذ ،هو إعطاء المساهم الحك فً أخذ وشراء بعض من
أسهم الشركة وفما ً ألسعار فضلى ،فً حال رغبته بعدم سٌطرة مرالب جدٌد على هذه الشركة ،التً
ٌمتلن فٌها األسهم.
تمتلن هٌبة األوراق المالٌة

 ،الحك بوضع حاالت عامة استثنابٌة ،من التزامات

اإلعالن عن ،حاالت استدراج العروض اإللزامٌة ،فً حال كون عملٌة اإلعالن هذه ،غٌر عادلة،
أو غٌر مالبمة ،أو تتنالض مع مصالح األسواق المالٌة.
ٌتحدد الجانب العمالنً فً إٌجاد أنظمة االستحواذ و االندماج ،فً إٌجاد
ووضع مجموعة من الموانٌن ،المادرة على تعزٌز ودعم عملٌات االستحواذ ،دون التمٌٌد من حرٌة
المساهمٌن ،مهما كانت حصة مساهمتهم فً الشركة موضع البحث ،محدودة ،ولد تمت عملٌة
وضع ،متطلبات خاصة محددة ،فً ضرورة التزام كافة الشركات المساهمة ،بمتطلبات لوانٌن
االستحواذ المحددة ،وفً الولت المحدد لها.
وغالبا ً ما تكون هذه المتطلبات إلزامٌة ،وذلن بهدف تأمٌن الدخول المتكافا والمتساوي للحصول
على المعلومات ،الهامة بصورة مادٌة وفعلٌة ،لكافة المساهمٌن فً الشركات المساهمة الهدف،
وغٌرهم من األطراف أصحاب العاللة ،وٌشمل ذلن األشخاص المهتمون فً المٌام بعملٌات
استدراج عروض تنافسٌة ،للشركات المساهمة الهدف.
تهدف األطر التنظٌمٌة لعملٌات االستحواذ ،إلى جعل عملٌة استحواذ األسهم،
أكثر شفافٌة ،وحماٌة لمصالح المستثمرٌن ،من خالل توفٌر عامل المساواة بٌن األطراف المشاركة
المتنوعة.
وتتحدد المبادئ الكامنة وراء تطبٌك نظام االستحواذ فً ماٌلً:
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 المساواة فً التعامل ،و إتاحة الفرص لكافة المستثمرٌن.
 توفٌر الحماٌة لمصالح المساهمٌن.
صدر ،فً كافة
 توفٌر اإلفصاح العادل والصادق ،عن كافة المعلومات المادٌة للشخص الم ْ
إعالنات االكتتابات ،ووثابك عملٌات استدراج العروض.
صدرٌن لألسهم ،وغٌرهم من األطراف ذوي العاللة،
 منع تزوٌد المعلومات المتعلمة بالم ْ
بعملٌات استدراج العروض ،لمجموعة محددة من المستثمرٌن دون غٌرهم.
 توفٌر الولت الكافً للمساهمٌن ،التخاذ لراراتهم االستثمارٌة.
 تتم عملٌة اإلعالن ،عن عملٌة استدراج العروض ،بعد المٌام باعتبارات المسؤولٌة والعناٌة
الالزمة.
ٌ لتزم الشخص الذي ٌموم بعملٌة االستحواذ ،و غٌره من الوسطاء المالٌٌن ذوي العاللة
بعملٌات استدراج العروض ،بممارسة أعلى المعاٌٌر المعتمدة ،للعناٌة ،والدلة ،وإعداد
الوثابك الخاصة بعملٌات استدراج العروض هذه.
 اعتراف كافة األطراف ذوي العاللة ،بعملٌات االستحواذ الهامة من األسهم ،وفما ً للمٌود
المانونٌة الموضوعة ،وبسلون ٌنسجم مع مصالحهم ،خالل الفترات المحددة لعملٌات
استدراج العروض.
 تمتنع كافة األطراف المشاركة فً عملٌات استدراج العروض ،من المٌام بتداوالت استحواذ
زابفة لألوراق المالٌة ،للشركة المساهمة الهدف.
ٌ منع لٌام الشركة المساهمة الهدف ،بأي فعل ٌحبط المٌام بعملٌة استدراج العروض
المطلوبة ،دون الحصول على موافمة المساهمٌن.
تهدف أنظمة االستحواذ ،إلى حماٌة مصالح المستثمرٌن
المساهمٌن األللٌة ،إضافة إلى تحمٌك األهداف التالٌة:
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 العدالة فً التعامل مع كافة المساهمٌن فً عملٌات االستحواذ.
 توفٌر اإلفصاح الكامل ،والمفصل ،وبالولت المحدد ،والمتعلك بعملٌات االستحواذ.
 تجنب المعلومات الخاطبة حول االستحواذ.
 ضرورة تمتع المعلومات المزودة للمساهمٌن المستثمرٌن األللٌة ،بأعلى المعاٌٌر
المطلوبة من الجودة و الدلة.
 تجنب حصول تضارب بالمصالح ،بٌن مدراء الشركات المساهمة خالل عملٌات
االستحواذ.
ٌ منع ظلم المساهمٌن المستثمرٌن األللٌة ،وتمارس التغٌٌرات فً الهٌكلٌة الرلابٌة بنٌة
حسنة.

اضخبراتػاضطصتدبظػطنػتطبغقػأظظطظػاالدتحواذ:
تمت المصادلة على التشرٌعات ذات العاللة باالستحواذ فً  ،5005منذ هذه
الفترة ،شهدت األسواق المالٌة ثالث عشرة ( )01حالة من حاالت االستحواذ.
وتم التوصل إلى ضرورة وضع أدلة عمل إضافٌة خاصة ،تحدد محتوى المعلومات المطلوبة،
صدرة من لبل المصدرٌن لها ،بما
لإلفصاح لعامة جمهور المكتتبٌن ،وطبٌعة األوراق المالٌة الم ْ
ٌتوافك مع التزامات الموانٌن و األنظمة النافذة.
إذا لام مكتتب بعرض شراء ،ألكثر من ( %)00عشر بالمبة ،من أسهم الشركات
المساهمة المدرجة فً األسواق المالٌة ،فً عملٌة تجارٌة ما ،دون التمٌٌد بأنظمة االستحواذ ،فإن
األسواق المالٌة ،لن تسمح لهذه العملٌة التجارٌة بأن تتم عملٌة تنفٌذها ،وإذا لام مكتتب بتنفٌذ
تداوالت تجارٌة ،أدت إلى زٌادة ملكٌته ،لنسبة تتجاوز العشرة بالمبة ( %)00من أسهم الشركات
المساهمة ،بصورة تتعارض مع أنظمة االستحواذ ،فإن هذه التداوالت التجارٌة ،ستتم عملٌة تسوٌتها
فً مركز التسوٌة والتماص فً األسواق المالٌة.
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وإن أي مكتتب بٌعا ً ( كجهة ثالثة) ،سٌحصل على األموال المطلوبة ألسهمه ،إال أن الشخص الذي
ٌموم بانتهان لوانٌن االستحواذ ،سٌتوجب علٌه المٌام بعملٌة بٌع لألسهم التً لام بشرابها ،بما ٌخالف
أنظمة االستحواذ النافذة ،و بالتالً ٌتنافى حدوث أي ضرر على الطرف الثالث.
تمت المالحظة فً بعض األحٌان ،ارتفاع أسعار األسهم نتٌجة ارتفاع عالوة اإلصدار لعملٌات
االستحواذ ،والمستوٌات السعرٌة الٌومٌة للعملٌات التجارٌة المنفذة ،بما ٌتوافك مع أسعار عروض
الشراء دولٌا ً ،وفً حال عدم وجود استجابة لعروض الشراء الممدمة ،من لبل المساهمٌن
األساسٌٌن ،تمٌل األسعار إلى التراجع لحدود المستوٌات السعرٌة ،الموجودة لبل تمدٌم العرض.
وتمت المالحظة أنه ،فً حال كانت أوامر شراء المكتتب بحدود ( %)20واحد وخمسٌن بالمبة ،من
الشركة المساهمة الهدف ،وكانت بعض من هذه األسهم ،مملوكة من لبل الدولة ،فإن المكتتب
بعروض الشراء ،لدٌه الحك و الرغبة فً شراء كافة األسهم المملوكة من لبل الدولة ،وجزء صغٌر
فمط من األسهم المملوكة من لبل المطاع الخاص ( ،أجزاء من األسهم).
وتمت المالحظة أٌضاً ،أنه فً حال لام المكتتب شراء ،بعملٌة شراء لعرض ممدم ،بحدود )% (75
الخمس وسبعٌن بالمبة أو أكثر ،من األسهم المصدرة من لبل الشركة المساهمة الهدف ،فإن أسهم
هذه الشركة المساهمة ،تمٌل إلى أن تصبح غٌر لابلة للتسٌٌل فً السوق المالً.
لمد كان تطبٌك أنظمة االستحواذ ناجحا ً عموما ً ،فمنذ أن تمت عملٌة اإلعالن،
عن إٌجاد التشرٌعات الناظمة ،إلحداث لجنة ألنظمة األوراق المالٌة فً  ،0090كانت هذه اللجنة
تلجأ إلى المحاكم المختصة عند الضرورة ،مرة خالل  ،5001و ما تزال عدد من المضاٌا المانونٌة
معلمة فً المضاء المختص.
ولد لامت هذه اللجنة ،بمراجعة المرارات الصادرة عنها ،وأهمٌة تكٌٌف أنظمتها ،لتتواكب مع
التغٌٌرات الحاصلة على صعٌد األسواق المالٌة المحلٌة والدولٌة ،ولهذا الهدف ،فإن اللجنة ،تسعى
إلى عملٌة اعتماد ألفضل الممارسات من التجارب حول العالم ،وكانت لد بدأت سابما ً بعملٌة إعادة
مراجعة ألنظمتها ،لتتالءم مع هذه التغٌٌرات الجدٌدة.
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اضقضاغاػاضتيػتدتوجبػاضططاضجظ:
عادة ما تواجه الهٌبات المالٌة ،موضع البحث فٌما ٌتعلك بتطبٌك أنظمة االستحواذ ،المشاكل المتعلمة
بماٌلً:
 االلتزام بأنظمة األسواق المالٌة. إٌجاد الدالبل للعمل ،وفما ً لألنظمة وأطر العمل المعتمدة. عدم كفاٌة األنظمة الموجودة. عدم وجود الثمافة االستثمارٌة الكافٌة ،حول لضاٌا االستحواذ. وتدخل الشركات التجارٌة الخارجٌة فً عملٌات االستحواذ.-

أ -أهمٌة وجود فصل بٌن ممتنٌات المستثمرٌن ،من األسهم المتداولة وغٌر المتداولة (الصٌن).
ب -أهمٌة تحدٌد األسعار المالبمة فً عروض االكتتابات ( جمهورٌة التشٌن).
ت -ضرورة وجود مرشحٌن معنٌٌن لتمثٌل المساهمٌن (هنغارٌا).
ث -عدم كفاٌة العموبات المفروضة ،على حاالت عدم االلتزام باألنظمة ( الهند).
ج -المشاكل المتعلمة بأنظمة االستحواذ ،من لبل الصنادٌك االستثمارٌة ،و األجانب (كورٌا).
ح -توضٌح تعرٌف محدد لمفهوم " الرلابة" (مالٌزٌا).
صدر لألوراق المالٌة ،مستثمرا ً
خ -المشاكل عبر الهٌبات المالٌة المتعددة ،عندما ٌكون الم ْ
أجنبٌا ً (نٌجٌرٌا).
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د -المواضٌع المتعلمة بتولٌت اإلصدارات واالكتتابات ( الفلبٌن).
ذ -عروض االكتتابات على نفس األوراق المالٌة ،ممابالً لعروض سابمة ( رومانٌا).
ر -المضاٌا المتعلمة باإلبالغ الضعٌف عن نشاطات االستحواذ ،واالفتمار إلى المرونة
المطلوبة فً أنظمة االستحواذ ( جنوب افرٌمٌا).
ز -تحدٌد مجموعات رؤوس األموال ( الصٌن تاٌبً).
س -حجم المعلومات التً ٌمكن طلبها من المستثمرٌن ،لٌبمى السوق المالً ،بحالة وفرة
معلومات كافٌة ( فنزوٌال).

ػ
تظظغمػحضقاتػبحثػتثقغفغظػحولػاالدتحواذ:
أشار غالبٌة أعضاء لجنة األسواق المالٌة الناشبة ،إلى تأٌٌدهم فكرة تنظٌم حلمات بحث تثمٌفٌة ،حول
مواضٌع االستحواذ ،وتتضمن المواضٌع الممترحة لهذه الحلمات البحثٌة ،التالً:
أ -آلٌة إثبات الدالبل ،للعمل وفما ً لألنظمة وأطر العمل المعتمدة.
(ب) -آلٌة تحدٌد العمل ،وفما ً لألنظمة وأطر العمل المعتمدة ،فٌما ٌتعلك بالشركات التجارٌة
الخارجٌة.
(ت) -موضوع تحدٌد أدنى سعر فً عملٌات االستحواذ.
(ث) -تطوٌر وتحسٌن األنظمة.
(ج) -االكتتابات العامة غٌر المرغوبة.
(ح) -عروض االكتتابات التنافسٌة.
(خ) -العموبات.
(د) -التعاون الدولً فٌما ٌتعلك بعملٌات استدراج العروض.
(ذ) -حماٌة المساهمٌن األللٌة.
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(ر) -منع حاالت التداوالت الداخلٌة ،بناء على معلومات سرٌة.
(ز) -تطبٌك وتنفٌذ االستراتٌجٌات.
(س) -االندماج ،واألشخاص المسؤولون عنه.
(ش) -حاالت عملٌة.
(ص) -تأمٌن كوادر متخصصة للتدرٌب فً مجال االستحواذ.
(ض) -عملٌات االستحواذ المتعاكسة.
(ط) -دور اإلدارة فً الشركة المساهمة الهدف.
(ظ) -فوابد عملٌة تنظٌم االستحواذ.
(ع) -ممارنة الطرق التنظٌمٌة المتعددة.

ٌرتكز التحلٌل الممدم فً هذا التمرٌر ،على بحث مفصل لعدد من أعضاء لجنة األسواق المالٌة
الناشبة ،وٌظهر وجود عدد واسع من أوجه التشابه ،لعدد من الطرق التنظٌمٌة المابمة والموجودة
ّ
محط البحث.
ألنظمة االستحواذ
ولد تمت عملٌة تطوٌر ،حلول تنظٌمٌة فرٌدة وخاصة ،لبعض لضاٌا االستحواذ ،فً عدد من
الهٌبات المالٌة ،ولام هذا التمرٌر ،بعرض وصف مفصل لبعض من هذه الحلول فً جزبه األول،
وٌمثل هذا التمرٌر ،بذلن مرجعا ً مفٌدا ً ألي من منظمً األوراق المالٌة ،الذٌن ٌفكرون بعملٌة البدء،
بالمٌام بالمراجعة المطلوبة للطرق و اآللٌات التنظٌمٌة المابمة ،فً أنظمة االستحواذ ،ولد أشار
أغلبٌة أعضاء لجنة األسواق المالٌة الناشبة ،الذٌن لاموا بإجراء االستبٌانات ،أنهم ٌفضلون فكرة
المٌام بتنظٌم حلمات بحث تثمٌفٌة كاملة ،حول أنظمة االستحواذ ،ومواضٌعه.
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